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N a g y g y ű lé s .
Testvérek! Egészségügyi A lka lm azo ttak !

Két éve folyik már az a titáni harc, mely az egészségügyiek tarthatatlan gazdasági helyzetét van hivatva becsü
letesebb, tisztességesebb megélhetéshez juttatni. Két év óta csendes türelemmel szerkesztettük egyik memorandumot a 
másik után, melyben mind kétségbeejtőbb helyzetünket vázoltuk és kértük az illetékes hatóságokat, valamint a nép
jóléti minisztériumot, hogy mi is élő emberek vagyunk és a becsületesen végzett munkánk után jogunk van a becsüle
tes megélhetésre.

Meghallgattak, elismerték, hogy kérelmünk jogosult. ígéretet is kaptunk nem egyet, de ennél tovább nem 
jutottunk. Helyzetünk a fokozott drágasággal még súlyosbodott. Az Ígéretekből élni, ruházkodni, családunkat, gyerme
keinket fenntartani és nevelni, valamint kultúr igény cinket kielégíteni nem tudjuk.

Vártunk két éven keresztül, dolgoztunk becsülettel és türelemmel. Bíztunk az ígéretben, csalódtunk. Tovább nem 
bírjuk a terhet, cselekednünk kell. A társadalom színe előtt hangot kel! adnunk nyomorúságunkról, elhagyatotlságunkról.

Elég szégyen, hogy a magyar egészségügy intézői nem hallgatnak a szép szóra s vétkes hanyagságukkal 
szinte kikényszerítik az alkalmazottak hangos tiltakozását. Hogy így tovább nem mehet, a fizetésemelés, a képesítés, 
a kinevezés stb. kérdésének megoldását tovább halogatni nem szabad! De ha ezt akarják, nos hát megtesszük ezt is ! 
Beledörögjük majd e nagygyűlésen a nagyot halló fülekbe, hogy a taktikázással, huzavonával, nemtörődömséggel 
tönkre teszik a kórházakat, sanatoriumokat, fürdőket és egészségügyi intézeteket, mert az elkeseredett személyzetből 
a sok mellőzés miatt lassan kivész a kötelességteljesítés vágya, az igazságtalan elbánás lassan ki öl minden nemesebb 
érzést s igv a betegápolást a csőd felé viszi. Ha aztán még se segítenek, vállalják ezért a felelősséget.

Mi megteszünk minden lehetőt, hogy a szomorú következményeket elhárítsuk s ha a nagy gyűlés ünnepélyes 
tiltakozása is kárba vész, vád minket nem érhet. De reméljük, hogy nem fog kárba veszni, a hangos tiltakozás ered
ményes lesz.

Szükséges azonban ehhez, hogy a nagygyűlés valóban nagy gyűlés legyen, hogy sokan, nagyon sokan legyünk 
együtt, hogy a hangunk hatalmas, erőteljes legyen. Ott legyen hát a gyűlésen minden egészségügyi alkalmazott, aki 
csak el tud jönni! Saját magának árt, aki elmarad! Október 9 én délután fél 6 órakor mindenki ott legyen a régi 
Képvíselőház nagytermében. (Főherceg Sándor-utca 8.)

TARGVSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó. Dr. Krizs Árpád.
2. A betegápolók, ápolónők és fíirdősök képesítése. Madari 

Sándor.
3. Az egészségügyi alkalmazottak gazdasági helyzete. Szieben 

József.

4. A fürdősök helyzete. Nagy Pál.
5. Mi a célja a keresztény szocializmusnak. Székely János, 

ny. államtitkár.
6. Elnöki befejező.

Egészségügyi alkalmazottak! Testvérek! A ti ügyetekről van szó. Amilyen impozáns lesz a gyűlésünk, olyan 
lesz az eredménye.

A tagsági könyvét mindenki hozza magával.
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Mi van a képesítésünk ügyével?
Ha az ápolók, ápolónők vágj' fürdősök arcára nézünk, 

egy kérdést olvashatuk le, hogy: »tni van a képesítésük 
ügyévelv. E kérdés megoldása kísért minden egészségügyi 
alkalmazott lelkében. E pontban csúsosodik össze az egész
ségügyi alkalmazottnak jövő gazdasági helj'zetének kiala
kulása.

Nincs két hónapja, hogy szövetségünk egy küldöttségét 
fogadta a népjóléti miniszter, amely küldöttség kérte, hogy 
az egészségügyi alkalmazottak nehéz gazdasági helyzetének 
megjavításában és a képesítés ügyében a miniszter jóin
dulatú támogatását biztosítsa. A miniszter a küldöttség 
meghallgatása után azt mondotta, hogy tőle teíhetőleg 
mindent elkövet, hogy e jogos kívánságok érvényesülje
nek. Külön kiemelte, hogy a képesítés ügyét szeptember 
havában a megvalósulás stádiumába hozza.

Mi nem kételkedtünk a miniszter úr szavában. Azonban 
ma már a lelkűnkben némi csalódással nézünk a fejle
mények elé. Itt tartunk annak a hónapnak a végén, 
amelyet a miniszter beígért, de a képesítés ügyéről keve
set hallottunk.

Utánjárásunkra megtudtuk, hogy a benyújtott memo
randum egyik fele, mely a fürdősök képesítésével foglalko
zik. véleményezés végett kiadatott egy alakuló félben levő 
testületnek, melyben a legkitűnőbb balneológusok, fürdő
igazgatók foglalnak helyet. Értesülésünk szerint a memo
randummal már foglalkoztak, azonban érdemileg még vég
leges döntés a részükről nem történt. Egy pontban, a 
fiirdősöknek a képesítéshez kötésében azonban már 
egyetértenek velünk.

Ha így van, ez magában is a reménységnek egy kis 
fénysugarát veti a képesítés szükségességére. Hisszük, 
hogy még sok másban is találkozni fog véleményünk.

Annál nagyobb homály fedi ez idő szerint a belegápolók 
és ápolónők képesítése ügyét. A mi feltevésünk az, hogy 
a memorandumunk ezen része egyidejűleg lett kiadva 
véleményezés miatt, csak azzal a különbséggel, hogy 
ezt a részt a kórházi igazgatók kapták kézhez. Ha felte
vésünk helyes alapon áll, úgy azt kell hinnünk, hogy a 
mi ügyünk nem nagy fontossággal bir az igazgató urak 
részéről.

Pedig ez nemcsak a mi ügyünk, hanem első sorban a 
közegészség ügye ez és mint ilyen, minden más ügynél fon
tosabb. Magunk részéről nem fogjuk elmulasztani a nép
jóléti miniszter urat emlékeztetni adott Ígéretére. A régi 
közmondás is azt mondja: hogy »az ígéret szép szó, ha 
megtartják, úgy üdvös«.

Az ápoló, a társadalom és a képesítés.
Irta : Dt. LazarOvicS. (Folylatás.)

Mielőtt tovább mennék, kijelentem, hogy mikor itt 
a társadalom igényeit felsorolom, akkor a maximálisát, 
az ideálisát állítom be; ez egy modell akar lenni, 
ahogy azt a társadalom kívánsága magának megmintázza. 
Az ápolótól megkívánjuk, hogy az tiszta s csinos legyen, 
természetes kívánság, a tisztaság jelenti az egészséget: 
egészséges legyen, tehát olyan életmódot folytasson, hogy 
az egészséget, már amennyire tőle függ, épségben tarthassa.

Mit kíván az ápoló a társadalomtól. A legelső és leg
fontosabb, hogy a megélhetést biztosítsa neki. Egy pon
tosan körvonalozott kenyérkereset lévén, a megélhetés 
mellett biztosítsa neki az előmenetelt, szabad foglalkozás 
lévén, szabad verseny mellett a kiválóaknak, magasabb 
pozícióba jutást, az őket megillető társadalmi állást és 
bánásmódot, amiben pedig a kívánságok találkoznak, hogy 
erre a nagyfontosságú és felelősségteljes munkára csakis

olyanokat alkalmazzon, akik ennek a hivatásnak szakszerű 
képzettséggel, szorgalommal és megfelelő vizsga letételével 
eleget tettek. Mert mit ér az egyénnek a lelkiismeretes 
képzettsége, ha a társadalom azt nem méltányolja kellő
képen, ha az ő szaktudását nem veszi tekintetbe s vele 
szemben előnyben részesíti azt, aki tegnap még a padló- 
fényesítésben vagy egyéb háztartási foglalkozásban reme
kelt. Hogy letörhessük a tisztességtelen kcnkurrenciát, 
hogy a képzett ápolói karnak megélhetést biztosíthassunk, 
kell, hogy a foglalkozást képesítéshez kössük. Minden 
foglalkozásnak megvan ma már a képesítése s ezen képe
sítés alapján foglalkozásához szükséges engedély elnyerése ; 
csak éppen az ápolói kar van kitéve annak, hogy nem 
odavaló elemek — helyesebben — nem a becsületes mun
kával és hivatással odajutott elemek az arra valókat pályá
jukról leszorítják. Az ambíció elérésére helyesnek tartanám, 
ha intézetek- és kórházakban a felügyelői, gondnoki s 
hasonló állásokat kiérdemesült s arra való idősebb ápolók
kal töltenének be, akiknek az arra való általános művelt
ségük is megvan. Ami a bánásmódot illeti, ez az előbbiek
ből önként következik. Művelt és képzett egyének ki tudják 
maguknak vívni úgy a feljebbvalóikkal, mint ápoltjaikkal 
és azok hozzátartozóival szemben az őket megillető bánás
módot. Ki kell azonban itt térnem a kórházi viszonyokra, 
ahol egy kis megértéssel sokat lehetne lendíteni az 
ápolónők helyzetén. Foglalkozni akarok itt elsősorban az 
ápolók ellátásával, úgy a pénzbeli- mint a természetbeli
vel. Nem vagyok kellőképen tájékozva a fizetésekről s 
amikor ezt a cikket írom, nincs is módomban a szükséges 
adatokat beszerezni, annyit azonban tudok, hogy semmi
képen sem elég, hogy abból még jobb, illetve olcsóbb meg
élhetés mellett is a létminimum biztosíthassák.

A kórházi személyzet fizetése arra az alapra van cazi- 
rozva, hogy ez egy ugródeszka az életbe, egy átmeneti 
állapot. Hiszen a legtöbb ápoló vagy gyakorlat céljából 
van ott, vagy pedig ha állandóan ott akar tartózkodni, 
úgy kénytelen munkáját úgy beosztani, hogy a hiányt 
borravalókból fedezze. Hogy ez, szociális szempontból nem 
állhat meg, azt felesleges bővebben fejtegetnem. Hogy 
ebből a közegészségügy károsodik, ez nyilvánvaló, 'fény 
azonban az, hogy e két körülmény tekintetbevételével az 
ápolók helj'zete a munkaadó részéről ki van használva. 
Csak érinteni akartam ezt a kérdést is, hiszen minden rész
letkérdés megoldása nem is tartozhatik egy általános fejte
getés keretébe. Tárgyalnom kell azonban a másik fontos 
kérdést is, az ápolók ellátását. Ha nekem háztartásom van, 
úgy az abban alkalmazott személyek velem együtt egy
forma ellátásban részesülnek. Gazdaságosabb, illőbb s végül 
praktikusabb is, mert ha én jó bánásmódban részesítem 
őket, úgy azok velem és hozzátartozóimmal szemben 
hasonló bánásmóddal fognak felelni. Mondjuk, hogy ez egy 
olj’an nagy háztartásban, mint egy kórház, kivihetetlen, 
azonban miről van szó. Minden egyes egyénnek megvan 
a nyersanj’agokban az a kaloriaminimuma, amelyre okvet
lenül szüksége van. Az objektivitás kedvéért ki kell jelen
tenem, hogy ezt többé-kevésbé meg is kapják, a baj 
az elhelyezés módjában van. Azoknak, akik evvel foglal
koznak, nincs szivük ahhoz, hogy a kellő szeretettel és 
gonddal feltálalják. Tapasztalatból tudom, hogy a baj nem 
a vezetőségben van, hanem egyes helyi kiskirályokban, 
különben nem állna elő az a helyzet, hogy a főváros 
különböző kórházaiban óriási különbség van az ellátásban. 
Nem akarok itt kórházakat felsorolni. Akik evvel foglal
koznak, azok ezt úgyis tudják. Csak jellemzésül a tényekre, 
hallottam, hogy ebben a kórházban jobb az ellátás, de 
kevesebb a borravaló. Abban a kórházban rossz az ellá
tás, de több a borravaló. Nem is kellene sokat vitatkoz
nom. Ebben benne van az egész rendszer hibája. Persze 
az összes ápolóknak csak kis százaléka van a kórházakban
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elhelyezve, de természetesnek találom, hogy egy altruisz- 
tikus intézmény, amely a közegészségügyet szolgálja, jár
jon elől jó példával. Még egyszer kijelentem, én egy kívül 
álló harmadik vagyok s ahogy a társadalom kívánságainál 
követeltem a maximumot, úgy itt az ápolók óhajának jog
gal követelhetem a minimumot. Senki sem vádolhat azzal, 
hogy túllépem a határt. Különben is ezek előterjesztések, 
amelyek egy jól kiépített ápolói keresetnek volnának alap
jait megvetendők.

Az ápolói kar követelése tagjaival szemben. Elsősorban 
| a kar tekintélyének és jó hírnevének szem előtt való tar
tása. Minden egyes ápoló legyen tisztában hivatásával. 
Tisztesség, önzetlenség, szolid életmód. Legyen megadva 
a lehetőség az őket összetartó egyesületnek árra nézve, 
hogy tagjaival szemben bizonyos korlátokon belül a fel
ügyeletet gyakorolhassa. Legyen meg az egyesületnek egy 
olyan szerve, mely a becsületes polgári életen túllépő és 
az ápolói tisztességet veszélyeztető ballépéseket fegyelmi 
úton megtorolhassa. Veszedelmes pont, kihasználható külön
böző, esetleg politikai célokra, épen azért álljon felül a 
napi politikán és vagy pártállás nélküli egyénekből állít
tassák össze, vagy pedig ha már itt is szerepelni kell a 
politikának, a különböző pártok delegáltjaiból.

Végül a beteg kívánsága ápolójával szemben, ez a többi 
kívánságokból önként szűrődik le. Legyen jóérzésű s ne 
használja ki az ápoltja tehetetlen helyzetét s azt a tényt, 
hogy majdnem teljesen reá van utalva; áll ez pedig első
sorban az elmebetegek ápolóira, ahol jóérzés és meg
értés nélkül betegápoló el sem képzelhető. Ha valakiben 
nincs meg az emberi érzés és ez türelmetlenséggel páro
sul, igen szomorú és elrettentő képét adhatja a szervezet
lenségnek és a szakképzettség hiányának. Es itt kénytelen 
vagyok ismétlésbe bocsátkozni s újra az emlékébe idézni 
mindenkinek, hogy miért kívántam én a társadalom részé
ről, hogy ápolónak ne mindenki mehessen, hanem akit 
arra benne levő jó hajlamok predesztinálnak.

Egy kis elmefuttatás; egy kezdetleges ösvény a' vadon 
járatlan problémák őserdején ; lehetséges, hogy nem ez lesz 
a végleges kitaposott út, mindenesetre van benne megtart
ható. Az volna a célom, hogy ehhez az érdekelt felek 
hozzászólanának. Csak egyet nem szeretnék, azt tudniillik, 
hogy a kérdés újra elaludjék. Az ápolókon múlik, hogy 
ez meg ne történjék. A kérdést állandóan felszínen kell 
tartani. Minden egyes gyűlésnek egyik tárgypontja ez 
legyen. Memorandumban kell fordulni az állam megfelelő 
szakközegeihez. Összehívni egy közgyűlést, melynek célja 
legyen többek közt, hogy egy bizottságot küldjön ki szak
emberek bevonásával, kik egy részletes programmot dol
goznának ki, záros határidőn belül, amellett egy propa
ganda-bizottságot szervezni, amely időnkint a napilapok
ban a kérdést felszínen tartaná. Ha azután a kérdés meg
érett, a kormány részéről egy ankét összehívása és a 
tervezet végleges lefektetése.

Ezután még csak egy mondanivalóm van, egy óhaj, 
vajha sikerülne ennek a fontos és elkerülhetetlen probléma 
alapkövének lerakása. Őszinte kívánságom ez az ápolónők 
részére a közegészségügy javára.

séget leküzdve, szakmájának alapos ismeretével és mély 
tudásával kiérdemelte mindenkinek a megbecsülését.

Az egyhelyben eltöltött 30 év azonban azt is bizonyítja, 
hogy a fürdő igazgatósága is értékelni tudja a szakkép
zett jó munkaerőt. Erre enged következtetni, hogy kevés 
fürdő van Budapesten, hol annyi régi 20—40 éves munkás 
volna, mint a Császár-fürdőben.

Mi Dely József személyének ünneplésénél messzebb 
megyünk. Mi nemcsak az ő személyét ünnepeljük, hanem 
azon keresztül a fiirdős szakmát, mely a mai napig oly 
mostoha bánásmódban részesült, hogy a közegészségügy 
intézői nem tartották fontosnak, hogy a fürdősöket a képe
sített szakmák sorába osztották volna be.

Dely József személye és az intézetnél eltöltött 30 éves 
munkássága fényesen bizonyítja a fürdősöknek képesítés
hez kötésének nagy fontosságát, mert egy jól kiképzett 
fürdős az intézet jó hírnevét és tekintélyét emeli, mint azt 
a Dely József fürdőmester 30 éves munkásságának ünnep
lése igazolta, melyen a régi fürdővendégek is szép szám
mal vettek részt.

A személyzet részéről Nagy Miklós, az intézet nevében 
Hlinka Béla igazgató úr, ugyancsak a személyzet nevében 
az intézetnél 40 év óta dolgozó Schiller Gyula, ki egyben 
a személyzet ajándékát is átnyújtotta. A szövetségünk 
nevében Szieben József főtitkár, a Magyar Törekvő Keresz
tény Társaság nevében Nagy Pál (fürdős), a társaság elnöke, 
a régi vendégek nevében dr. Boczenhard János köszön
tötte fel az ünnepeltet. Külön kell kiemelnünk Pintér 
Bözsikét, ki verses felköszöntőjével hatotta meg az ünne
peltet. Még sok kedves magánszámmal mulattatta a vendé
geket. Pápay Gézáné fürdősnő is szép szavakban tolmá
csolta a fürdősnők szeretetét.

Az ünnepelt felköszöntések után meghatottan köszönte 
meg a sok kitüntető felköszöntést, amelyben részesítették. 
Az ünnepélyen több, mint 250 vendég vett részt, kik 
csaknem a záróráig maradtak együtt.

É R T E S ÍT É S . Szövetségünk tagjait ez úton 
értesítjük, hogy f. évi okt. l-én az „Otthon1' 
részvényjegyzéseit megkezdettük. Kérjük t. tag
társainkat, akik részvényt óhajtanak jegyezni, 
akár a szövetség helyiségében VII., Dohány-u- 
74. I. em. 16. alatt a titkárnőnél, vagy a szö
vetség által megbízott és meghatalmazással a 
szöv. bélyegzőjével ellátott megbízottainknál, 
Szieben József szöv. főtitkárnál vagy Györkös 
János szöv. titkárnál jegyezhetnek A nyugta 
a szöv. és a betegápolók bélyegzőjével lesz 
ellátva. Egy részvény ára 30 korona a kezelési 
költséggel. Jegyezzünk minél többet, hogy az 
„Otthon“-t mielőbb megvalósíthassuk.

A becsületes munka ünnepe.
A Császár-fürdő személyzete Kisasszony napján ünne

pelte Dely József fürdőmesternek az intézetnél 30 évet 
betöltött munkásságát.

Három X az emberek életében sok küzdelemmel, szen
vedéssel és megpróbáltatással jár, mely hosszú idő csak 
megbecsülést, szeretetet válthat ki az intézet igazgatósága, 
régi fürdő vendégei, valamint szaktársai leikéből. Dely 
József azon ritka munkások közül való, ki minden nehéz

A Széchenyi-fürdő házi szarkája.
Lapunk szerkesztőségének tudomására jutott, hogy a 

Széchenyi-fürdőben nagyobb szabású lopásra jött rá az 
igazgatóság.

Hogy a lopás ügyében tiszta képet lássunk, lapunk 
szerkesztője kint járt a fürdő igazgatóságánál és érdeklő
dött ez ügyben, melyre Kiss Ernő felügyelő úr a követ
kezőkép adta elő az esetet.
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»Az igazgatóságot egy anonim levélben figyelmeztették, 
hogy özv. Paksai Istvánná (szül. Mozsár Éva) 34 éves 
fürdősnő állandóan hordja el a fürdő lepedőit. A levél 
vétele után Kiss felügyelő behívatta az irodába és felszólí
totta Paksainét, hogy mondja meg, mit vitt el a fürdő 
tulajdonából. Paksainé tagadott, mire a rendőrségnek 
tettek jelentést. A Csupor detektív csoportjából kiküldött 
detektívek előtt is tagadott, azonban a házkutatás alkal
mával több lepedőt találtak, melyen a fürdő pecsétje völt. 
A nyomozás megállapította, hogy Paksainé vidéken lakó 
nővérének is küldött több esetben lepedőket értékesítés 
céljából, melyet Paksainé nővére beismert. A terhelő ada
tok feltárása után vádlott beismerte bűnösségét. Ez idő 
szerint még Paksainé az ügyészségen fogva van.

A vádlott az ügyészségen azt vallotta, hogy neki a 
lopásra nem volt oka, mert elég jó keresettel birt, de hogy 
miért követte el, nem tudott számot adni.«

Magunk részéről az esethez csak annyi szavunk van, 
hogy végre a fürdős szakmának a törvényes képesítéshez 
kötése módot fog adni, hogy az ilyen nem kívánatos ele
mektől a becsületes fürdőmunkásokat meg tudjuk majd óvni.

Befejezésül csak annyit, hogy a becsületes fürdőszemély
zet, mely a Széchenyi-fürdőben ma alkalmazva van, nem 
fogja elmulasztani, hogy a tekintélyének megóvása érde
kében a jövőben is mindent el fog követni, hogy ilyen 
megbízhatatlan személyek soraikban helyet ne találjanak.

Egy érdekes párbeszéd.
Az elmúlt napok egyikén a villamos vasúton utazva, 

érdekes párbeszédnek voltam akaratlanul is fültanuja. Két 
ékesebb urinő beszélgetett egymással. Az egyik többek 
között ezt mondotta:

— Mégis csak szomorú az, hogy szegények a nehéz 
idegölő, lelkiismeretes betegápolási munkájuk mellett oly 
csekély fizetésben részesülnek.

Egy úr, a ki szemközt ült a hölgyekkel, közbe szól:
— No kérem, még sem olyan rettenetes a helyzetük. 

Akik mulatságokat tudnak rendezni, egyletet tudnak fizetni 
és szépen tudnak ruházkodni, ott még nincs olyan nagy baj.

A beszélgetés az egészségügyi alkalmazottakról folyhatott. 
Én csak azt az urat szerettem volna megismerni. Csak azt 
szerettem volna neki kívánni, hogy egy pár hónapig végezné 
a betegápolás munkáját havi 175 — 200 koronáért. Vájjon 
akkor is ilyen nyilatkozatot tenne-e ? Mi kételkedünk benne. 
Nekem az a feltevésem, hogy az a bácsi azok közül való, 
akik nem ismerik a nélkülözést.

Mi nem vagyunk rossz akarói, de egyet kívánunk, hogy 
több szociális érzékkel mérlegelje azok sorsát, kiknek nem 
jutott osztályrészük a jólétből.

Az egészségügyi alkalmazottak is emberek és ha a nehéz, 
idegölő munkájuk mellett megengedik maguknak, hogy 
kultur igényeiket kielégítsék, vagy egy kis mulatságba eljár
janak, úgy ez nem jelenti azt, hogy sok a pénzük. Ezt 
teszik azért, mert a szövetségük gondoskodik, hogy nyomo
rúságos gazdasági viszonyaik mellett ezen igényeiket is 
kielégíthessék.

HÍREK.
Előfizetöinkhöz. Kérjük mindazon előfizetőinket, akiknek 

előfizetése lejárt, azt mielőbb rendezzék, hogy a lap szét
küldésében fennakadás ne álljon be. — Hátralékos tag 
Iáinkhoz. Szövetségünk mindazon tagjai, kik tagsági dí
jaikkal több mint két hónappal vannak elmaradva, mielőbb 
rendezzék, mert a tagok sorából töröltetnek és későbbi 
jelentkezés esetén mint új tagok kezeltetnek. Ebből eredő 
hátrányokat önmaguknak tudják be.

Elhalálozás. Szövetségünket nagy veszteség érte Banai 
Anna 19 éves segédápolónő elhalálozásával. Lelkes har
cosa és szószólója volt mindenütt és mindenki előtt szö
vetségünknek. Bár szövetségünk minijen egyes tagjában 
egy-egy ilyen lelkes harcost ismerhetnénk, úgy sokat va
júdó ügyeink sokkal előbb jutnának a megvalósulás felé. 
A kérlelhetetlen rideg halál nagyon fiatalon ragadta el az 
élők sorából. Szövetségünk kegyelettel őrzi meg emlékét. — 
Borza Miklós fürdős testvérünket neje elhalálozásával mély 
gyász érte. Szövetségünk ezen gyászában szomorú szívvel 
osztozik.

Az »Otthon« alapra befolyt adományok. A következők 
voltak kegyesek az »Otíhon« alapra adományaikkal hozzá
járulni: Monori Erzsébet és Petridesz Anna 100 — 100 K, 
Sós Jánosné, Boross József, dr. Pézenhoffer, Tulák Ka
rola és Halva Józsefné 50—50 K, Glückszmann Pálne 
40 K, Bottka Józsefiné, Gál Eerencné, Lux Gizella és özv. 
Okolicsányi Hugóné 20 K, Kertész Ágoston, Hollpár Ist
ván, Schner József, Tokos Ignác, Kösztler Viktorné, Kö- 
nigh Józsefné, Losonci Ilona és Vangyia Adolfné 10—10 
korona, Árnál Ferenc és Szabó Géza 5—5 K és L’rbán 
Mária 4 K. Az adakozóknak ezúton mond a vezetőség 
hálás köszönetét. — Betegsegély alapra Hallgató Gyula és 
Somogyi Anna 50—50 K -t adományozott. Fogadják ez
úton köszönetiinket.

Segélyezések. Kiss Angella ápolónőnek betegsegély címén 
150 K, és néhai Banai Anna ápolónőnek temetési költ
ségek hozzájárulása címén 400 K-át utalt ki a szövetség 
pénztára. — A Betegápolók és Ápolónők Orsz. Egyesü
lete Gutlieber Vilmosnénak betegség címén a saját pénz
tárából 300 K-át utalt ki.

Választmányi ülések. Szövetségünk f. évi szept. 7-én 
tartotta meg rendes választmányi ülését, melyet Madari 
Sándor elnök vezetett be. A jegyzőkönyv és pénztári 
jelentés után a választmány foglalkozott az egészségügyi 
alkalmazottak súlyos gazdasági helyzetével és elhatározta, 
hogy e célból f. évi október 9-én d. u. fél 6 órakor nagy
gyűlést hív össze a régi képviselőházban a. teendők meg
beszélése érdekében. Ezenkívül több fontos dolgot tárgyalt 
még le a választmány. — A ftirdösök szakosztálya f. év: 
szeptember 14-én tartotta meg, melyet Tóth Mihály ügy
vezető elnök vezetett be. A jegyzőkönyv és a pénztári 
jelentés után igen fontos szakdolgokat tárgyaltak le. 
melyekről esetről-esetre bővebben írunk. — A betegápolók 
és ápolónők szakosztálya f. évi szept. 13-án tartotta meg. 
A jegyzőkönyv és a pénztári jelentés után a választmány 
igen fontos szak- és egyesületi dolgokat tárgyalt le.

Német nyelvtanfolyam. Kérjük mindazokat, kik a német 
nyelvtanfolyamra jelentkeztek, folyó évi október hó 15-én 
este 7 órakor a szövetség helyiségében VII., Dohány-u. 
74. I. em. 16. alatt jelenjenek meg.

S z e r k e sz tő i ü ze n e te k .

S. E. Kaszaperpuszta. A levélben irt sajnálatos eset, hogy önnel az 
történt, végtelenül fájlaljuk. Ha akkor értesültünk volna az esetről, tud
tunk volna intézkedni. Most már nagyon idejét múlta. Az Otthonunkra 
a jegyzést már megindítottuk. Bízunk a sikerben. — V. E. Kapuvár 
Nem jó tag az, aki úgy gondolkozik, mint a kartársnői. Hogy a főtitkár 
nem ment még ez ideig el, azt a felhalmozódott munka idézte elő. 
Különösen az Otthon ügye köt le sok időt. Azonban, amint egy kis 
szabad időt szakíthat oda fog utazni. A lapok a postán vesznek el. 
A hiányzó példányokat megküldjük. — H. 8. Miskolc. Az Otthon iránt 
nagy az érdeklődés tagjainknál. Már lehet jegyezni. Az Otthon tervét 
lapunkban ismertetni fogjuk a közel jövőben. — N. P. fürdős. A vasár
napi munkaszünet törvényesen ki van mondva. Fürdőink mint tudja 
vasárnap d. u. zárva vannak. A Kazinczy-utcaí fürdőről majd írunk. 
Csak most tudtuk meg.


